


 مقل طفتلا ) ةّيروفحألا ٍدوقولا .عاونأ نم اندراوم د
 دعب ًاموي ةقاطلا ىلإ طل انمَلاَع ُلاكتا دي زيس ( يعيبطلا زاغلاو يرجحلا

 . ةّيوونلا ٍةَقاَطلا ىلع موي

 - ةقاطلل ٍردصُم ثدحأ وه يذلا ٍدروَلا اذه ًةصق 'باتكلا اذه ْذَرَْي
 : هلامعتسا ٌروطَت "فيكو فينك فيك
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 ل

 نا



 سرهفلا

 ةّيوونلا ةقاّطلا ىلإ ٌةَجاحلا
 ةيادبلا يف

 ةداملا بيكرتل يّرَدلا موهفملا رّرطت
 ٌراطِشنالا

 لوألا ةير للا تالعافملا

 ةيوَوَللا تالعافملا ىلإ ةّْيرَذلا نارفألا نم
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 ةّيوونلا ٍةقاطلا ىلإ ٌةجاحلا
 ةقاّطلا نم ٍةلئاه تاّيِمَك ىلإ ٌجاتحي « اهُدِهْمَت اك ٍةايحلا ٌرارمتسا 8

 قرانإلاو ةَتفدتلل ةقاَّطلا ىلإ 2 انتويُب يف نحنف . اهلاكشأ فِلتَخُم يف
 ةيلزنملا ٍتاودألا رام ٍفلتْحُمو كوي رفتلاو ويدارلا ليغشتلو لاو
 ةعانيص يف ةقاطلا نم ًادج ٌةمخض تاّيمك عاملا كلها ىلا
 . اه َداَدِع ال 3 تاجّتملا فِلَتْخُمو نسلاو ٍتاراّيطلاو تاراّيسلا

 ون طا وأ ةّياملا ٍةَردُلا ةطساوب اَمِإ ُدّلوُي ةقاطلا هذه ٌرثكأو
 ةظساو لكو . غلو كل يرجح محفلا .: يهو ةيروفحألا دوُقولا
 نم ٌةّصاخو اهيف بوغرَم ٍةيداصتيقا روع ٍةقاطلا ٍديلوتل هذه ريغ ةيفاضإ
 يرو تاقورحملا كالهتسا نم ٌرْفَوُي كلذ ّنِإ ذإ ءاب رهكلا ديلوت لجأ
 ا ىرغألا ةديدعلا ةّيعانصلا تالامْمِتْسالل اهظفحَيو
 ءاحنأ عيمج يف بوعشلا ةديمت تايوتس ؟ 3 اك رفا لع ومحل

 سحتت نأ نكم ي ىملاعلا

 يهو « ٍةقاّطلا نم ٍةريبك ون تامكل َّط ٌردصَم يه ٌةيوونلا ًةفاَطلاو
 ا اًدِج ةّيسانم

 لطفلاب يليعُت نأ نكمي ٌةْي يوت ٌةيِلَمَع وه بردا داوملا جامدنا نإ
 جت لع آل ىنح تتم قالا هذه كلو ء اه رشح القط

 لاكشأ نم ٌرخآ الكش كام نأ الإ . اه 7 زبى
 ّنآلا وه « ةيّرَذلا ٍداوملا ماصفنا يأ راطشنالا مساب هرب ةيوونلا وقاطلا
 5 وري
 ل

 ناسنإإلا ٍةفرعُم يف ا ”باتكلا ادعوا

 تيبلا يف ةقاطلا



 ةيادبلا يف

 يلمع ةطساوب ةقاطلا ديو دنع مَدْخَتسْلا وقولا وه مويناروبلا صنع نإ
 اذه نم ة ةقاّطلا ٍديلوت نم ناسنإلا 0 نأ لبقو . يوونلا راطيشنالا
 ,لكاشملاو ةلئسألا نم ريثكل َلولُحلا َدِحَي نأ نم ب ال ناك صنعا
 5 1 الب تناك يلا

 رك د م ل لكاس موجنلاو َسْنَّشلا ىري ًامود ناسنإلا ناك
 ؟ نوّكلا اذه يف ريغص مزج ٌرغصأ وه امل وأ ؟ قريبكلا مارجألا

 .رهمَم نع ريبعتلل ةّرذلا يأ « سوموُتأ ٠ ةظفل نولمعتسي ُنانويلا تاكو
 1 ال يذلا ءزجلا يأ « ذرفلا رمزا : ةظفألا ىنعتو ؛ءايشألا رغصأل
 ٍتاَنِبَللا نع اهب ٌريعنل « تاّرذ وأ» ٍةّرذ ةملك مولا نحن ليسو
 . نوَكلا اذه اهنم يب يلا ةّيساسألا

 1 كد وو داشإلا بطصلا لاشتساب تاس ا 2
 ٌديفتسي ال ناك ةقاطلا جاتنإل رس ل وع وحن مدع
 . قرذلا نم ةّيجراخلا يتطانملا يف ةعقاولا ىوُقلا نم الإ

 ريثك "براجتو ثوحب دعبو نيرشعلا نرقلا يف ُءامَّلُعلا داعو
 تدذاو . ردصلا يف ةرذلا قوفي و دمت ناك اذإ اًمع لوا ديدج نم
 1 نم اهقالطإ نِكْنُي يلا ىوُقلا ربكأ مادخيتسأ ىلإ مهتافاشتكا
 . ةّيوونلا ةقاّطلا : انلوقب هينعن ام اذهو . ِةّرذلا ٍةاون نِم يأ « ةّرذلا زكرم

 نطانملا يف ةدوجوملا ىوقلا الإ ْمِدْخَسسي ال - بطحلا ران وهو - ناسنإلل لوألا ةيرارحلا ةقاطلا رّدصَم نإ
 قّرذلا نم ٍةيجراحلا
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 ةداملا بيكرتل يّرثلا موهفكلا ٌروطت
 هنمو ٠ قيرغإلا نوركفملا دقتعأ «٠ ري 00

 ًاعونصم نوكي نأ دب ال ايندلا هذه يف ءيش لك نأ « ةّصاخ سطيرقوعد
 مدع ٍةديدع ٍنورق لالخ اوُلظ ءاملعلا نأ 2 ةَرَذلاك هيماسأ رهوج نم

 نأ تناك تاّيرظنلا كلت ىدحإو . ىرخأ ٍتاِّيرظنب ناميإلا نورْثؤُي

 اسالا ةعيرألا 2 يه بارتلاو ًءاوهلو ًءاملاو ّراثلا

 نقلا يف الإ ٍديدج نم راشتنالا ىلإ ًةميدقلا سطيرقوميد راكفأ دعت ملو
 ليوُب تزيورو نوكاب سيسنارف :زيلكنالا ءاملعلا يديأ ىلع ّرشع عباسلا

 ةبادب يف ٌةئِطاخ ٌةديدَج ىرخأ راكفأ ًاضيأ ترشتنا ظحلا ءوسلو . 7 عب : نوي و

 نع اهتلّوحو نقوم ناسنإلا ٌراكفأ تلّعش « ٌرشع ّن
 ع رع ا ةيرحسلا مالا نورس ولقلا هر ىحضأو 5

 0 كلذ يف ةقورعم تاك كو مهلا عئاقولا عم

 ل نابلاعلا 2 0 هتب نلاد ب ريلكن الا مياعلا

 وحن رشع عيباتلا ِنْرَقلا ءاملُع ٌريكفت ْتهَّجَم يلا ةكرحلا ورازيناكو
 ا هةيطو ةّرْذلا 6

 0 حالمأ نم 00 د تعبد
 : رحل ٍةّرْذلا نوؤش يف 8 عواست ن نيل كلذ ذنمو

 ةّردلا لوح هراكفأ حرشي سطيرفومتد



 زاطشنالا
 ٍفشك يف دالبلا فِْخُم نم املعلا ٌمهسأ نب يرشجلا نرقلا لالخ ىف

 لأ نب 1108 ماع يفف . ٍّرذلا رارسأ
 كللذ ببسب اقلط « اتقي وأ ام ٍةدام تاَرذ نم هيك تمَّطُح اذإ هلأ

 . 0 نم ةريبك ٌةيمَك

 د "شط قرم ل امتذختساف + لَو تفوق الز هني مث. ٍةيدلل

 0 ك كلذ فو . اله 0 كر ا قابرهك لاجَم

 1 م لاجمل هس اضن

 . براجتلا ف كيتساو

 شدلفاك ربتخم يف لمعي تْفورْكرُك نوج روتكدلا

 جدربك ةعماج نوتوربلا ةفيذق

© 9© 

 ان

 ن6
 نا نوروبلا ةاون 5

 5 2 6 كلذ ىّقأو . لئافتلا رارمتسا ىلع لمعت
 اهيف ىَمَسْيو .راطيلالا ٌةقيرط يهو -

 © ل وه ا ركخا لغافتلاب ر راطشن آلا عانت ىمَسُي اك - راطيشن الاب فل قالفنا

 .اهتارادم يف تانورتكلا مولع انوي

 . زو يأ ًاييرقت اه سيل ٍةاوَنلاب ُهَطِحْلا
 َدَن مادختسا ةّيناكمإ ىلع ّلمَع لبلد لو َءاَجو

 اير فقتكا | امدنع ع 9 0 « ةقاطلل

1 1 5527 ٠ 
 نئلاوو تفوركوك ةقيرطب قلفنت - مويليللا نم ةرفا



 راطشنالا ُةّيلمع

 نكع ٍةّردلا ةاون يف ُةَرَتحْلا ٌةقاَّطلا تناك اذإ اًمع ُءامَلُعلا َلَءاسَت
 وهتك . ٍقديدَّجلا ٍةليِسولا هذه لامعتسا لضفب رارمتساب قلّطنت نأ
 نا ذاك دقل . .لصاوتلا يقالطن الا اذه ٍقيقحت ُةيفيك نواهجب اوُلظ

 نارويلا ب فَ ىدل هّنأ

 دق «نيعقلف ىلإ تاّرذلا
 مكر ةفاط هللا

 ١ نالكش كلانهو

 ةديدشلا تاعاعشالا

 | هتاماخ نم جرْخَتسْلا 2 زل را

 سس وبلا نم اًدج ٍريغص ِءْج نم فلي « اذه « يعيبطلا موينارويلا »

 ًافعض نيعبرأو ةثام ديزي ) اًدج ريبك ِءج نمو ؛ راع حل ا

 ' ةلوهس راطشن الل لباق ريغ وهو 2 308 موينارويلا ّنِم ( لوألا نَع

 | اوصلختسُي نا اّمإ ِءامّلَعلا ىلع بّجوت دقف كلذل

 راطشنالا ثادحإل ةقيرط اوُدجي نأ اّمإو ٠ فيلاكتلا ةَظِهاب ةيلمع
 . يعيبطلا موينارويلا يف

 . نيتلكشملا نيّتاه انْلِك تلح دقو

 رار ,لكشب ةقاطلا ثعبتف الث وأ نانورتوين قطني . 780 موينارويلا يف (يلسلستلا لعافلا
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 فدا وحن قيرطلا اريخأو
 نوناك نم يناثلا يف هودعاسمو يسرْيف وكيرنأ يلاطيإلا ماعلا َنّكَمت

 مويناروُيلا يف اوُندحُي نأ نم ع قدحتملا تايالولاب رغاكيش يف 141 لوألا

 ٍلامعتساب . ناسنإلا مكحتل عيضاخ يشل يدون ٍلعافت َلوأ ّيعيبطلا
 . يرذلا َنرفلا رأ ّيَرّذلا َنيمَقلا ىمسي زاهج

 نم ًاابضُق اهيف تسمو تيفارغلا نم لك نم يعرف ُنيمق فل

 عمجت ٌرمتساو ٠ ملا ٍندلعم نم نابضقلا ضعبو يعيبطلا مويناروُبلا
 نحل نإ . ل 0 ايف 1  ينا 2 ٍظحَللا 50
 : ياكل ىدأل

 راطينال ٍةدلولا تانورتوُلا 3 1
 ةّيلمع تناكو ٠ يعيبطلا موينارويلا يف تحي نأ نأ راطشنالل ىّستي ىتح

 ٍلَمَع رارمتسآ هيلإ ْرَقتْفَب ناك يذلا ٌزاجنإلا ّيِه حجانلا ءاطنإلا
 ةضاخ مويمداكللو .. ءىدهلاب مست كلذل ةلمعتسملا ةداملاو .« لعافملا
 اراك هريمداكلا ناصف لاخذإب ُهَنإَف اذكهو ا تانورئردللا_صاصنما
 رااانا كلقلال ةالقم لل جا . اهف مُكحتلو رطل ريع نع لكن 5 ا ا

 | اللا ارق دللش ةالدل »الل كرام لارت اه ةياثلا ةّيلاعلا برخلا تناك زاجمالا اذه قمح امدنعو

 0 يرذلا لغافتلل لوألا ٍةِيلَمَعلا هذه 3 ناف كلذلو « ةريَتسُم

 ام ءاشنإل ةمزاللا ةفرعملا َّنأل « كلذو « أم

 ةّيلمع اتناك يتلا ةّيرذلا ةلبنقلا ريوطت يف ىمظُم ب
 0 ا را ا

 ّيَرذلا (ٍلِعافْلا ) نيمَقلآ كلذ ين ٌةحجانلا ُةّيلمعلا تناك دقل
 حسي ًاريرحت يذلا فَلا ريحت ةَيلمعل ناسنإلا ٍةفرعَم وحن فريك ةوطخ

 . ناسنإلا ةمدخ يف اهريخسُتب

 ةيووللا ةقاطلل ريرحت لوأ سان ةيراكذنلا ةَحوْللا
 : ةقمَجرت ام اهيلع بِك دقو ٠ ناسنإلا مّكحتل ْعَبفَْي

 انه داسنإلا ققح + 1847 لوألا نوناك ؟ يف

 كلذب أدنباو ٠ اًبئاقلت ادم لا عاق وأ
 . مكحتلل عَضْخَب لكشب ةّيرذلا ةقاطلا ٌريرحت

 لمعلا كشر ىلع وهو لوألا ْيّرنلا ( نيمقلا ) َنرُلا نوبقْرَب وغاكبش ةعماج يف ُءامَلُعلا

 ا
 يمريف وكيرنا



 ةديدج ٌةَفاَط
 ةتاناكمإلا ضعب اور نأ نييوونلا ءاملُعلا ٍةعاطتساب ّنآلا حبصأ
 اغلا َليخاد ُدلوتت ًالثم ةّرارحلاف . ققاطلل د ٍديدجلا ٍردْصَلا اذه ة

 ٍةعومجُم كيرحتو راخُبل ٍديلوتل اهلامعتسا نكمُي ٌةرارحلا هذهو.يرذلا
 لدم كيرحت نِكمي رهكلا ٍديلوتل ةّيراخُبلا تانيبروتلا نم
 خب راوصو تارئاطلا عهد نكمأ امرو« يونا تاكّرحملا ةطيساوب كد
 . تاكّرحملا هذه نم اًنزو ًفخأ عونب ِءاضفلا

 يرازمتسا لكشب تّنعُب يلاو « ٍةرذلا ٍةاون يف ةنماكلا ىوقلا نإ
 تناك ىف أ نم تالا نييالَمب ٌربيكأ يه ٍديدجلا زاهجلا اذه ٍةطساوب
 مويناروُيلا كالهتسا ناكمإلاب ناك هنأ ول عقاولا فو لق ةرسينم
 اط َرّرَحَل يّرذلا لالا ىف ًالماك ًاكالهتسا

 مّلخلا َحبصأ دقل . داع يئاميك لافت يف هل لداعُم زو اهبلعُي 9
 اهرفعب رصانعلا لي ةميدقلا روصُلا يف نييئايميكلا ُد دواي ناك يذلا
 لقبا رهو - عوينوتولا ٌرْطنُع 7 ًالثف . نآلا ًانكمُم اًرمأ ضعي قلل
 مويناروُيلا فذ يرذلا لعافْلا يف هٌديلوت نكمُي - راطشن الل ٌلباق
 برحلا تناك 0 راطشن الا نع ةمجانلا' تانورتوُبتلا فاو يعيبطلا
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 بفعض نييالم ةثالث

 راق اك اا 0 « ٍظئنيح و

 . ًادج عير يراطشنا لُغافَت ثادحإ ىلع

 تايالولاب وكيسكموُين ءارحّص يف هيَ لبق لأ اتيرْج قو
 . 1١948 زومت ١١ يف ةدحتملا

 ضارغألل يوون ثوحُب كرم : تحن

1 



 يرذلا رضعلا ٌةَيادِب

 امنيح ةديدجلا ةميظَعملا ِةقاّطلا هذه يِعَو 0 ةأجَف 0 ظقيتسا

 | سداسلا يف ةّينابايلا اميشوريه ةنيدَم ىلع ير لبق نركب ردألا م

 . دلو دق ةّرذلا ّرصع نأ فحصلا تنلعأف ؛ 1448 .بآ نم

 اطلا هذه زاجن رك ٍدوهجلا نم ٌمظعألا ٌّمسقلا ناك دق
 ٍضْمَي مل نكلو . اينامأو ةدحتملا تارا ق يرجي خيراتلا كلذ ع

 ااسنرفو ادنكو ٍَدحّتلا ةكلمملا نم لك تأدب ىتح تقولا ضعَب ىَوس
 . ةصاخلا ةيَرَذلا كك رث دنهاو نيضلاو يقرا هانا

 تايلمع يف ًالّمهم اًيوناث اج يضاملا 5 ناك يذلا» مويا روُبا
 نع شيتفتلا ىَّمُح ترشتناو . اًدج امهم اًزيِف نآلا حبصأ ٠ ٍنيِدعتل

 لالا نع ل
 ٍةلاحب 7م ٍموُيئاروُبلا ىلإ ام ٌةيرذلا ًةلبنقلا جاتحت

 لع لوصح ا ناك الو . موينوتولبلا وه ناسن إلا ع نم « ٍديدج زف

 ًاتقو قرغتسي يعببطلا مويناروُيلا نم 710 مويناروُيلا نم ٍةرفاو تاك

 رجاتن نم موينوتولبلا ىلع لوصحلا ٌرّرقت دقف ٠ ًاليوط
 دفن نحو ةيفاك تانكي موينوُولبلا .جاتنإلو

 كلتو

 . قيبطتلل ةلباقو ةحجان ُةّيِلمَع يه راطشنالا يلمع نأ ىلع تّنهرب دق
 ْتَمِدْخّتسا يتلا « ِةّيرذلا تالعافملا نم لوألا ليجلا َدِلو اذكهو

 . اًضيأ ةّيملعلا براجتلا ٍضارغألو موينوتولبلا جاتن إل

 يمريف نيِمَق ةرجت نأ الإ « فيلاكتلا ةظاب نا كاك ناو



 ىلوألا ٌةيّرَدلا تالعافلا

 ب نأ هتعاطتساب نكي مل يذلا « يمريف نيم دعب
 م ةّدع ةدحتملا تابالولا يف َدّيْش « ةّيرارح ةقاطك ةردّقلا نم طاو

 . موينوتولبلل

 يف 14410 ماع لمعلاب أدب دقف ايناطيرب ٍق ير ٍلعاقُم وأ امأ
 .« ٍةضِقَحْنلا ةقاطلا وذ ييرجتلا تيفارغلا نيم مسا هيلع قطو , ليوزاه
 رجاتنول لمعت يتلا ةعاخلا اهمالعافُم دالبلا نم ريثكل حبصأ مويلاو

 ةيوونلا ةقاطلا لاجم يف ةربجللا 0 وا موينوتولبلا

 الإ ءيمربف نيمَقِل لكشلا يف ةهباشُم تناك نو لوألا

 كح صاف 2 اهتاردُق ةدايزو اهمجَح يكل اًرظن اهيلع تليندأ دق ةديدج

 نم تاّطاولا نيبالم ديلوت ىلع ةرداق موينوتولبلل ةجِتنلا تالعافلا
 . ةّيرارح ٍةقاط لكشب ةردقلا

 نأ ىلوألا تالعافلا عْنُص يف تَمِدْخُتسا يتلا ٌداوملا ضعب َّنإ
 ريبكلا تالعاقُا يف هكر ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد َليحَت عيطتسُت

 ام موينلألاب حّفصت تناك ٍدوُقولا نابض ًالثف .ةثيدحلا

 هذه دير يرورضلا نم ادع دقف كلذلو « ةديدجلا تالعافملا هل

 امل وأ ِءاوَّقا رارمإب اَيِلَمَع كلذ َىَّدحت دقو « ام ةقيرطب .تالعافْلا
1 

 مساب فرعُت « يِندعَلا اهنيلغَت عم ٠ وقول نابضق كس د
 فالتخالا لك فيتم دذلا تالعافملا يف يهو . ٍدوُقَولا رصانع

 . ايلصألا يمريف نيمق يف تَلْمنسا يتلا دوقؤلا نابضُق نع

 ةدحتملا ةكلمملا يف موينوتولبلا تالعافُم ضعَب نع انف ٌعابطنا 5



 ةيوونلا تالعافلا ىلإ ِةّيَرَدلا نارفّألا نم

 زاكفأ مه تدب « ٍديدجلا وللا اذه يف ِةَّرنلا ِءاملُع ٍةرْبخ دارت 3

 ا ردا نارفألا 1 عَنْصَت د قف ني يلا ةيفيكلا لوح 0 ل

 0 ا ا ع ريد
 . طقف عاونأ دع ىلإ ٍددعلا اذه ٌلازتخا عقاولا

 ناك 2 ٍةثذهم ة داك تيفارغلا مدخن ىلوألا ةيرَذلا نارفألا 6ك

 ةرفو تعدم يتلا لوألا تالعافملا كلت يف اًيساسأ انكر ئدهلا

 اهنمو اهُدامتعأ ْنكمُي ىرخأ دهم ّداوَم َةَمَ نأ ىلع . ّيعيبطلا موين اروبلا
 اذه ٌليقثلا ءاملاو . « ليقتلا هاما » ىعسي واما نم رع عون كلذكو ٠ ا

 َكلذلو. ًايلاغ ْفْلَكُي هجاتنا ًنكلو.ةّيرذلا تالعافّملل مقر حا

 ةئدهتلل مَدْخَسْلا يداعلا ٌءاماو . يداعلا ٌءاملاو تيفارغلا َمِدْخُنسا ٍدقف

 . داي ربقلا ,ضارغأل اضيأ لمكتسي نأ نكمي

 ا لل هيل نإ 2 تالا سس نا 0

 نداعملا ضعب نا نبت كللذك نوب ركلا' ديسكأ ياو مويلهلا اهني نمو

 كلانه ناك اذإ اميس الو ير اذهل اضيأ 0 مويدوصلاك ةروهصُلا

 ليوط تقو ضب مل ٍةعرُشب اهُديدبت داري ةرارحلا نم ٌةريبك تايك
 . تالعافللا ف ٍةرودها ةرارحلا هذه نم ةدافتسالل وهلا لدن ىتح

 اتناك نيتللا « نرُقلا »و « نيمقلا ٠ يظل ىلع ٠ لعافملا ٠ ةملك تغطو

 ل ناسا

 ٍديلوت ٍتاَّطحَم يف لمملل ْتَمّمُص ٌةيووَن تالِعاقُم اًيلاح دجوتو
 ؟ ءابرهكلا ٍديلوت يف ةيوونلا اهترارح ةمِدخَتسُم « ةّيوونلا ةقاطلاب ءاب رهكلا
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 ٍةقاَطلا ديلوتل لوألا ةّيوونلا تاّطحملا
 تالعافلا نع ةمجانلا ةرارحلاب كيا ها يك ةفاط لوأ نإ

 , لوه١ 0 ٍةدحَتلا تايالولاب وهاديأ ةبالو يف تناك + ةيوونلا

 ماع ليغشتلا ا
 قاطن ىلع ءاب رهكلا ج جاتنإل ملاعلا ين ةيوون ةطحم 1 نكلو . 1964

 ةعطاقع لوم دوك ين 1465 ماع لوألا

 را طخ سورلا ىدل ناك هنأ فورعلاو

 ةطحمو نييوون نيلِعافُم 5 را
 0 قردقلا َنِم طاو نويلم نينامت ةبارق جن

 ل يق لمعلا 3 ل تاعومجملا هذه نم لكلا

 جتني يذلا دلوملا ريدت

 ةيئاب رهكلا ةقا اهرودب يهو . راخبلا اهريدي ةنيبروت

 . يعيبطلا موينارويلا نم نابضق وهف ٌدوقؤلا امأ ٠ لافتلا ةئدهتل
 0 لاخلا اذه ليعتسي اها. نوب ركلا ديسكأ يناث زاغب لعامل

 ني روتلا ةعوصج ُدلَّرَحُي يذلا راخبلا ٌدّلوي ثيح لجارملا يف ءاملا ىلا, لعافن

 ءاملا نيخستب ةراخلا تازاغلا موقت

 ةقاطلا ٍديلوتل ًاريثك ّلمعَتسُي ةّبوونلا تدير نم رد 8 كلانه راخب ىلإ هليوحتو
 ف ثولطملا ُدوَقولا ناز دربمو ٍءىَدهمك امل 0 هيفو ةيئاب رهكلا
 ةبسنلا ن ذه ىل اعأ قف مويناروُيلا ل عوتلا اذه

 ادورللا نا ا ٍدوقولا ماب فرعيو « يعيبطلا مويناروُيلا يف ةدوجوملا
 : ش يف 9١ها/ ماع اهدبيشت ىهتنا ا اذه نم ةّطحم وأو
 ةدحتملا تايالولاب

 از اجنإ تناك ةقاطلل قوألا ةيوونلا تاطحملا هذه نأ 55 معرلابو

 . قةريثك تانيسحتل حيسف لاجَم َةّمث ىقبي ُهلإف ٠ اميظَع

 ( لجرملا ) ةرارحلا لدابم

 وانتا نكسر

 لعافللا

 ةرارحلا ثعبت موينارويلا نابضق
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 ةميظع ًادوهُج نابلطتي اهدييشتو
 "تلَكَش دقو . تاصاصتخالاو تائفلا فلتخُم نم سانلا ايف ُكلراشُي
 ةناطلا يوطت ديو ١ ةحبلل رك ارثو ةضاخ .تامظنم ةديدع 1
 ةرازو فارشاب 1440 ماع ةيابن يف ةدحتملا ةكلمملا يف اهومعو ديرذلا
 أ ةيرذلا ةقاطلا ٌةطلس يه ةّصاخ ُةَطْلس تَلُكُش 1404 ماع ينو . نيومتلا
 ٍةنكمأو ٌركارم صا تاوسلا نم الا جشو كاع ْتّماق
 اهدوهُج ٌةّضاخ ”تاكرّش اييلإ تمض دقو . ٍدوقولا نيا ٍدوُقولا عنصل
 ءاب رهكل سلام اببلع تّصوأ ةقاطلا ديلوتل ةّيوون: تاظحم ٍديبشَتِل

 5 در ىلإ ةجاحب اهرودب تاطحملا هذه تناكو «

 يهو .ةّمِشْلا رئاظنلا جاتنإ ٍةديدجلا ةعانّصلا هذه ارصت نعتز
 . يوونلا ٍلعافْلا يف عم 00 نمي دويلاو تلابوكلاو د ديدحاك 3

 نأ نكمي تاعاعشإلا عاونأ + فتح اهرادصإ يأ ٠ ٍيعاعشإلا اهلاشتو
 ٍضارمألا صحم اهنيخَتست تفعل ةدّدلعتُم تاياغل م 5

 . ةّمهم تالامعتسا ُهَدِع ةعانصلا لاجَم يف اهل َكلذكو ءاهِتَجّلاعمو

 هذهو « ةدئارلا َحوُرلا دلت ٍةديدج ٍةرماْغُم نكب ىلوألا يأ نإ
 لد ع دشن مل ل ةعانملا

 ارتلكنا بونجي ليوراه يف ةيوونلا ثوحبلا زكرمل يب
 ىلوألا ليوراه تالعافُم دخأ ين دولاب ٍديوزتلا ةهجاو : تحن

 انا



 ةّيوونلا تالعافملا ميمصت يف دعاسُت رتكلإلا تابساحلا

 ةنٍلاَف ةريبك تابساح دلع تالا رولا ترحل كام رت
 رّشبلا د ل اًدج ةدَقعُمو ةلّوطم تاباسحب
 ٌْ 10 كسول د ىلع ًالصأ يه تابساحلا هذهر
 ا سل رررطا يسادا ل ةريبك هلا هبشت
 ل ا ىرخألا دعب ٍةَدحاولا َلِحارُم ىلع تاباسجلاب مايقلا
 , .تالعافملا ءايزيف تاباسح يف ةصاخ 0

 : د ة لا وأ ةيبسنلا ةيساحلا لمتو

 ٌلّمعَتست يهو . رارمتساب ةّياسحلا تاّيلمعلاب موقت
 نيذه تاراخلا يعول الكو . لعافلا ةعرابم كرام ةسارد ف ا

 اذإ تاساحلا كف دقوا ا تتافرقمو ماع عونصَم

 تاّطحمل تاَطَطَخُم وأ جذام ىرن ام ًاريثكو « اهباعيتسال را

 ٍتاراشإ ةيساحلا 000 تالعافلا ٍبناج ىلإ تابساحلا ايف ُدجنف ىوُقلا

 اهيّدصم وأ ىوقلا ةطحم يلشل نكمي ثيح ٠ يروم مكحت ركرم ىلإ
 نم لكلو . ًالعف ىوُقلا ةطحم اولمعتسي ْنأ نودب مهتارابتخا اوُرْجُي نأ
 نم ٌديدج رن اًيلاح عنصُيو . هبويعو َُئايم نيذه هتابساحلا يعوأ

 ايام مجم وهو ةنيجحلا ةبساحلاب ىَّمسُي ةّيملعلا ةينورتكلإلا تابساحلا

 نا ثيح نم قرابسلا

 . ٍدحاو زاهج 3 نيتبساكك يعوَت

 ةنيجفلا ةبساحلا ٌةعومجم
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 راحبلا وزغت يول ٌةقاطلا

 اهمسآو - ةّيوونلا ةقاطلاب ريس ةصاّوَع وأ م0 ماع ريت
 ”ايسلا تانالولا ف ةصارقلا هذه اتفيصا ٠ لوألا اهتلح

 | .روونلا تاصارملا هذهو . اهريخ ةريثك تاصاوغ نيحلا كلذ كل

 ٍريسلا ىلع ردت يهو . ٍةّيوون سوؤرب ٍةَرَهَجُم خيراوص لمحل مدْخَتُت

 ٠ نيتنس َةَّدُم دعب الإ ٍدوقولاب اهديوزت ةداعإ ىلإ جاتحت الو ٍةريبك ٍةعرشب
 ةفاسم ْتعَطَق سوليتون ةصاّرغلا نأ نم مغرلاب هلأ ركذلاب ريدجلا نمو

 هّمجح ْدْرَي مل كلهتسْلا دوقولا َنإف « ءاملا تحت اهعبر » ٠ ليم فلأ ١

 . تكيركلا ٍةرك مجَح ىلع
 اذ لبق ابيلع بلغنا نم َدب ال ٌةديدع تابقع كلانه تناك دقل

 ٌلِعافُلا ٌنوكي نأ ًالثم ُبِحَي ْذإ . ةباغلا وذه لثمل لعامل لامعتسا نمي
 تيفارغلاب ٌةأَدهلا لوألا تالعافلا تناك امنيب ٠ مجحلا ٌريغص ًافيفخ

 مالا هم هر

 ار اهم رك ٍتارئاط ا ا سو و ةقاطلاب

 وونل ٍقاطلاب را 0 نفسا نم ملص و

 ةيوونلا ةقاطلاب لمعت ةَصاْرَغ : تحت



 م ١ قَد وه ءاضملا يف تاكّرحملا هذه طّطخ لامغتسا لوأو
 . ةّيضرأ تارادّمو هب ماظتناب ةّلماعلا ءاضفلا

 وه ِءاضَّقلا يف ةيوونلا ةقاّطلل رخآلا لامعتسالاو
 م ةدحمتملا تايالولا تعنص .دقو. . ءاب رهكلا



 اًعونو اًمجَح ُدادزت ةّيوونلا ءابرهكلا ُتاَّطحَم

 كاسعت لع َلِخْدُأ الا ىرفلا تاطخسا سنن ديار 35

 ةاناروك .جاتنإ ىلع لوصحلا ناكمإلاب حبصأو + نيحتلا نم رك
 .دنهلا لكاشللا ىلع بلغتلاب كلذو ٠ لع لانك داز ندد رو
 نأ ّنآلا اهنكمي 0 عون نم ةثيدحلا تاطحملاو . اهيفالت 0

 ا لعافم لك يف ابرهكلا ةردقلا طار لرت ءاسخ نب كا
 غلاب ةدّرلا ةروطتلا ةيوونلا ةتاطحلا امأ

 . ىلعأ دودرمب ٌربكأ تاردق جب

 اب نوثالث هتميق ٍدودرع

 نا يك

 [ادرعب بيب رِجَتلا ُدْيَق نآلا وه ٍتالعافملا نم 0 عون كلانهو

 ارق ديلوت ىلع ًارداق ُنوكيسو ؛ةرارحلا ةجرد يلاعلا لعافْلا مماب

 شنو . ةثاملا يف 4١ براقي ٍدودرَم عم « ٍةَدْحَو لك يف رطاو نويلم
 ُفَرَعُي يذلا وه اهدحأ , عونلا اذه نم ةّيلوأ جؤذامت نآلا ٍدالبلا نم ريثك

 ةييوروأ نادل ةواعُمب ٍةدحتملا ةكلمملا يف َدّيش دقو « نوغارد مساب

 ٍةديِدَع

 00 طقف ةريغص ةبسب كلهتست لازت ال ةّيوونلا ىوقلا تاطحم نإ
 ,مغّرلابو . اهبف مدخّتسملا مويناروُبلا دوقو
 مد يمك باقم ةيئاب رهكلا ةقاطلا ن عننا

 | .يداعلا يروفحألا دوقّولاب لمعت ًالئامم ُةّطحَم هُجِتنت ام 00

 ' ةقاطلا ديلوتل ةثيدح ٌةيوون ةطحم يهو
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 ةقاطلا جاتنال ٌةريغص هيون تادَّحَو

 انحت ال ةريثك ةعانص ابيف سيل يتلا َدالبلا وا ةيئانلا ةنكمألا نإ
 . طاو نيبالم ةعضب ٍدودح يف اهجا ا ٍةريغص ةيئاب رهك تاطحم ىلإ الإ
 يرارحلا لكّشلاب ةقاطلا نم ةريبك يك كيلهتست تناك نو ةعانّصلاو

 10 . 01 / ريق ٍديلوت 52 نم ًابلاغ اهيلع لصحت اهّنإف . امهيلكب وأ يئاب رهكلا 'وأ
 1 ده ..اهبجيلا لإ 5 كا ل سكر رجلرم رم رأ وزيت هناا

 3 « اًيداصتقا امادختسا اهنم الدب ةّيوونلا
 5 را راخبلا جت ن نأ هك ةيوونلا ةقاطلل

 : مابربكلا ديلوتل وأ

 يتييفوسلا ٍداحتالاو ةدحتملا تايالولا ن م ين" كيص كلذك

 كلانهولّقنلل ٍةلباق ماسقأ نم اهميمحت لك ةردس 1: . تب

 ٍديعَب رادار ةَطحَم ةقاطلاب ْدَوَرُت لقألا ىلع تاّطحملا هذه نم ةدجاو
 كام ةدعاق ف ةيئاث كلاته نأ انك ةيلامشلا اكيرمأ يف ةدعاق يف ىدملا

 00 ناحل ِق ةّلومحملا ةيوونلا تادّحولل خخ اه 0 مَن

 ىلإ رطْقُت نأ نكمي يتلا ةنيفسلا تاكرحُم لحم يوونلا لعافملا لُخَب
 ةطيحْلا ٍةَقَطْنلا ديوزتب ٌةّيوونلا اهُتادَحَو موَقَت ثيح ةيئانلا ٍناجْلُخلا
 . ةيئاب رهكلا ةقاطلاب
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 ؛ريزشا وقول
 كل افلا يف ُلَمعتسْلا ّيسيئرلا 'يوونلا ُدوَُولا وه مويناروُلا نإ

 . ًاضيأ دلتشتسي نأ نكمي امهيلك موينوتولبلاو مويروثلا ّنكل «٠ ةّيوونلا
 ًاعون جعنأ يت لعام يلخخاد يف تانورتوبنلاب مويروثلا ندعم َفِذُق اذإف
 0 لغافتلل ًاضيأ نبق وهو « 1181 موينا اروُبلا وه مويناروبل نم رع
 0 لاما ىَبسُي ام يف لضم ٍدوُقرك مويوتوبلا مَدْخَتسيَو
 0 ًانؤهُم ”بّلطتَي ال اًيلاح ريوطتلا ديف وه يذلا « تالعافُلا نم وتل
 . ةعرّشلا ةيلاعلا راطيشل الا تانورتوُين نم ٌةرّشابُم ثدحب يِلُسلستلا َلْعافتلا

 ٌدَجوي يذلا موين اي 1 نم ٍةماع ٍةروصب مويناروُيلا ْرلِف ج
 ةداع ملا اذه . جرخسيو 5 وملاعلا ِء ءاحنأ عيمج يف ةتوافتم 6

 ٍنابحألا ضعَب قو . ةّيحلطسس وأ ةقيمَع مجانم ني
 ةّيغ ياكم دحر . يونا 0 مويئاروبل 1

 ادهذلا مجانم

 3 0 اروُبلل

 مويناروبل نم وَ ٍءلب نم ٌرثكأ ىلع هنم لّضحن ْنَل مويناروُيلا ماخ
 . طقف بوك ءلِم ىلع امّبرو ٠ يئاصلا ّيعيبطلا

 دام قيحس وهو تيتونراكلا نم ًاضيأ مويناروُيلا صالختسا ٌنكمي
 لئابق َّ ُلاقيو . ةيلامشلا اكيرمأ يف ٌدَجوُي ءارفص وأ ًءارمَح يرخص
 مسؤولا تامالع ٍِص يق قوحسلا اذه نومدختسي اوناك محلا دونغ

 مويلاروبلا نيدعتل فوشكم ْمَجْنَم : ابللا ٌةروصلا
 دوسألا نوللاب ةزيم موبناروبا ماخب ةينغلا قطان : ىلفسلا ةروصلا

 انكي



 ّيوونلا ٍدوُقولا دادعال ةبقاعتملا ةجّلاعملا
 ! ارايسلل اًدوقو لَمَسي يذلا( نيلوزاغلا وأ ) نيزئبلا نأ ملعب انلك

 ويناروُلا اخف . يوونلا دوقولا كلذكو + ريركتلا ٍلماَعُم ج
 | حي ُتِيَح ةيقنتلا ةدحو ىلإ هجارختسا ناكم نم فل ع 3 1

 ةييببطلا مويناروُبلا اذه لوحي مث + ةيئايميكلا ةجلاعملاب يعيبطلا مؤيناروُي
 الو ل جانحت يبلا ةيوونلا ٍتالِعمْلا 0 لإ لَمحْي وق 00 ىلإ

 00 7 ١
 اصلا 7 موينار 0 3 0 ٌةدَحْولا هذهو . فيلاكتلا ةظهاب وون

 . 888 ريظنلاب دّورما يعيبطلا مويناروُبلا نم جيزم وأ

 يف ةديفملا اهرْمْع 5 ٍةَّدم ءاضقنا يأءد دل و كاليتسا دعبو
 رصانع يفَو . ةبولطُم ٍةدام هيأ اهنم جا اهنجلاش ينبني يرو اعافُم

 ناروبلا نأ كلذ ينعي

 راطشن

 0 1 ايدج ني ىلامعتمالل هذادعإو
 تالعافملا يف ٍدوقَوك َمَدْخَتسُي نأ نكمي موينوتولبلاو ٠ يول لعافملا يف
 لا ةعيرسلا

 افلا منا

 دورا مويناروبلا

 هتحاعم



 وتلا م
 ,لكشب نوكي نأ يغبني يوونلا لعافْلا يف ٌمَدْخَتْسُي يذلا ٌدوقولا

 راطيشنالا تالَخُم ًءاوتحا (عيطتسي نو هلخاد يف دوت أب ةرارحلل حّمسَي
 ٍنابضُق َدّرع هذه ٍدوقؤلا ٌرصانَع تناك ىلوألا تالعافملا يفف . ةَجِتانلا
 فيلغتلا ٍةدام ٌءاقتنا ّناكو . موينملألا نم يفالغب ٍةفّلخم مويناروُيلا نم
 فصتت يثلاو + تانورتوينلا نم ٌريثكلا صمت ال يلا ٌداوملا ىلع اًروصقم
 نم يتلا ُتالِعافْلا تناك دقو . .عاعشإلاو ةرارحلا تاريثأتل ةمواقملاب

 هوا ندع فلم ٍدوقولا نم ٌرصانع ٌمِدْخَسَت لوهٌردلوك زارط
 َنِدَعَم وأ ًادصي ال يذلا ًدالوفلا اّمِإ ٌمِدْخَتْسَت ةثيدحلا تالعافملا ّنِكل

 . دوقؤلا رِصانَع فيلغتل موينوكرزلا

 ديسكأ ْمَدْخَتسُي َنآلاف . ٍتارّيخت ٌةدِع هيسفن دوقؤلا ىلع أرط دقو
 َدّيْش دقو . مويناروُيلا ٌرِلف نم ىلوألا ةبلّصلا نابضُقلا نم الدب مويناروُبلا

 . « ىصحلاك ٍةريغص علق ؛ تايصْح لكشب ُهذوقو لج لعام اينامأ ي
 عّطَق ةئبهب اهدوقو ةرارحلا ةجرد ةيلاعلا تالعافملا ثدحأ ُمِدْخَنسَتو

 . ضعَب عم اهيضْحَب ِةَعَمَجُم ٍةريغص

 ىلوألا تالعافلا يف ٍدوقرلا ٍرصانع لمح لهسلا نم ناك ذل

 َحئافص لكشب ًابلاغ عنصت ٍدوقَولا صانع َلِماك َنِإف ّنآلا اّمأ « ٍديلاب
 ّمَضُت امدنعو ٠ فيلغتلا ةدامو دوقولا نم ةريدتسُم ٌريماسُم وأ ٍةَقيقر

 . .حابصملا ٍدومَع مْجَحِب ةريبك حِبْصُت نأ نكمي ضعب ىلإ اهضعب
 « لئاسلا ةلاحلاب مويناروُيلا ٌمِدْخَتسَت تالعافُم ميمصت نكْميو

 . ةيونلا ءابرهكلا تادلوُم يف دعب مدخَسُي امل عونا اذه نكلو
 ووو لِعافُم يف دوقو ٍرُصنعِل 'يلوألا نحشلا
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 اهلقنو ٍدوقَرلا رصانع ُةَلوانُم
 -2 هك رولا ةليلق 0ك ا يعم دول ٌرصانع نس

 هو اهيواشو : ىلعافّلا يف اليوط اًنقو يفت نأ دعب عاعشإلا ةديدش

 ةداع ْمَدْخَنْشو . ةصاخ تازيهجن نم دبال ةديدشلا ةّيعاعشإلا مدع

 صاصرلا نم ةعونصم يهو ٍنحّشلا ةداعإ وأ غي رفتلا ةنكَم عد ةلآ

 وأ لعافلا يف اَهَعْضَوَو دوقولا رصانع طاقتلا ٌةيلطستو ىرخأ ٍتازلفو
 . اهلع ام ٍدَعُي ىلع ُفقَي بقارم فارشإب هنم اهّجارخخإ

 نوكت لعافُملا لخاد نم ُةَلَمعتسْلا دوقولا صانع جَرْخُت امدنعو
 . اهاعشإ ضفنيو درب ثيح اهئْرحَتِل ُةَنِكملا اهذخأتف . ٌةَعِشمو ةراح
 ٍةلمْمَسْلا دوقولا رصانع 0 لل ا

 - يعاعشالا اهطاشن نم ٍمِقاَو ريك لمعَيو اًهُدّربب ءاملاف .

 يف عضوت ٍرطَخ امود لقتل ةزهاج ٍدوقلا صانع ص امدنعو
 1 اهتعاف ديدجتل بق ١ ةجّلاعْلا ةدحَو ىلإ 1 ةصاخ ٍةيِعوأ

 اًنهيصخ تلون ةعّردم ةنيفتس ةيئاطي ربل يتلا ةقاطلا هنيه مِْخَْسَت
 تادّحي ىلإ راحبلا ًءارو ام قطانم نم ةلممتسملا ٍدوقولا رِصانَع لقتل
 . َةدِحَتملا ةكلمملا يف ةبقاعتملا ةِجّلاَْلا

 وو لعافُم قرف نمل ةداعإ َُنكَم

5 



 ةلبقلا ٍةَيوولا ٍةقاَّطلا تاَّطحم
 نيك نم اهرَطَت يف ًاديعب ًاطوش ةيوونلا ”تالعافلا تعطَق ذقل

 " ٌئارحإ ناكمإلاب لازي الو « َقردُقلا ةيلاعلا ةّيلاحلا تالعافألا ىلإ يمريف

 ٍةديدج ٍمُدَقَت لحام اوسع اهيلسو د تالعاقأا ميمصت يف

 َدٌرحُت نأ « زاغلاب ةدماو ةرارحلا' ِةَجَرَد ةيلاعلا تالعاقملل ًالثم
 1 ةيئابرهك ةقاط ىلإ لاتالا ةّيرارحلا ةّقاطلا ليو ةّيزاغ هك
 نودب ٍلعافُلا ةرارح نم ةرّشابُم ءابرهكلا ٌديلوت نكملا س حبصُي دقو

 ٍسايقم ىلع كلذ قي قيقحت نآلا ىتح ّمت دقو . ُلّزحتت ٍتاَنِكَم مادختسا

 . ضيفخ ٍدودْرَع و غض

 رولبلاو مويروُلا ؛ لاسستس) ةساردلا ةيووتا َتالِعَُم 0 دبع
 لئاسلا ةلاحب يوونلا ٍدوُقولا لاتسا كل كما سر 5 وو دوقوك
 . رهّصتم علب لكشب 0

 لولا ٌةعومجم يه لبقتسملل لمألاب ٌُرّشبت يتلا لعافْلا ٌةعومجمَو
 ٍةَمْواَدُمِل ةعيرسلا تانوزوبلا ىلع ُديَتعَي لِعافُم وهو ٠ .عيرسلا
 ٌرثكأ ٍدوقولا نم ةّيمك « ديلوت ١ ىلع ةرداق ةعومجملا هذهو . راطيشنألا
 هُمدْخَتسَي يذلا ”يعيبطلا مويناروبلا نم موينوتولبلا نو ّيهف كلهّتْسَت امم
 لعافلا كلذ يف اًدوقَو مدختسُي نأ نك .موينوولبل اذهو « لعامل
 . ىرخأ ٍةدْلَوِم تالعافم يف وأ هيف

 يرلوذ يف عيرس ٍلعاَقُِل ُيلَوأ جذومَت : قوف
 لِعاَقُملل نم طّطَخم : تحت

 اذا



 ىرعأ ٌةَيليسُم تاناكمإ

 زان دن ميك لبس سلا 2 طاش
 يف ةصاخو  يراحّصلا ين ءاذِفلا نم ٍةريبك تايكك تابنتساو بّدَعلا

 مادختساب كلذ زيقحت نمو . رحبلا نم
 وليوحتو حبلا ءامرةحولُم ةلازإ يف

 ِءاب رهكلا ديلوتل اًَيأ ةيرارحلا ٌةقاطلا َمَدْخَتسُت نأ نكميو . ركع داق
 ِءابرهَكلا هذهو ءاملا اذه مادختسابو . ةّيوونلا ةقاطلا تاّطحم يف اك
 . نيدياَرتلا ,ملاعلا ٍناَكَسل ءاذفلا جاتنإل ةعيماشلا مارا ًءاشنإ نكمي

 لَمَع وه تاطيحملاو تاّراقلا َربَع عئاضبلاو نيرفاسألا َلّقن َّنإ
 لقتل تاصاوغ ٍلفتسلا يف تّرهظ اعرلو ٠ ٍريكلاو عسل يف ٌديخآ
 بوجتف يونا تاكرحلا اهُئفْذَت « اًضيأ باكرلا لَْتِل ارو عئاضبلا
 تاطيحملا روبعل تاماّوَحلا كيدحشاب ام.ااذإو تاطبحللا قامعأ

 تاروطقم امنت دقو . ةّيووللا تاكرحُملاب اهريست ًاضيأ نكمملا نمف

 اًيأ رحّبلا تحت عازل أَشن نأ ميال نم مدي يف نكمي دقو
 . اهتاتونكم فاشتكاو تاطيحملا قامعأ ةداير نم ديزا يرجيو

 ٌنكمُي يتلا ةقاطلا نم ٍةريبك ٍتاّيك ىلإ جاتحَت هذهك تاعورشُم نإ
 . اهرفوُت نأ ةيوونلا تالعاقُملل
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 انلأأل ًامود ةرفوتم ىقبتس راطيشن الا نع ةمجانلا ةّيوونلا ةقاطلا نإ

 و ةنماكلا ةمخضلا وعلا نم ةقاطلا عيطتسن
 كلت نم ٌمظعأ ىَوُق كلانه تّناك اذإ اّمع َلءاستن نأ انب 01

 ىف كلانه َّنأب انآ يحوُت ٍنوَكلا ِنوُوْش نع ة
 كلم ال نحنو . اهراثدنا ىدّلو موجنلا ٍضعب ةدالو 1 ل ةلئاه

 يذلا قردقلا َرَدْصَم فرعن اننكلو ىوُقلا هذه ْنُع ةقرعملا نم اًيفاك ارْدَق

 دنع لّضحَي وهو جامدنالا وه ردصلا كلذ . داط سمشلل يطعُي
 « لقثأ هدام َدّلوتل ا

 . راطشن الا ةّيلمع يف اك ةّيوونلا ىوُقلا فت

 دال رثك ألا دوقولا نأ وه ةصاخ ةيهأ هَ

 وه ضرألا ىلع يونا جاستن الب ةقاطلا جاتنإل ٍتادّحَو ليغشتل

 نم ةجارختسا نكي ذ هدا لاكشأ نم 0 وهو ٠ موي ريتودلا

 اةرذلا ةاون

 مك مة : ىتح اوعيطتسُي

 نأ عيطتسن ال اننأ ىلإ اًساسأ كلذ عجرَيو ٠ هيف كحل

 « دارغِتتس ةجرد نويلم ٠٠١ ىلإ ه0 نم ِةَبولْطَلا ةيرارحلا تاّجَرَدلا ىلإ
 اك ٍةَدْمِل

 موينا ل نور يرسخ ولا ل انوفا رض كرما 5

 ملاعلا اذه لجأ نم ةقاطلل را اًردصُم َدِجَن نأ بير الو انيلع محبس

 ع يوونلا جامدنالا هلع علو ةقاطلا نم ديزمل امئاد طعما

 . ةّيلاحلا لكاشتلا ىلع بعت َنكمأ اذإ َدوُشْنْلا لَآ يه

 .ةقاطلا جاتنال ُلَمَتحْلا ُد فوقولاو ٠ يوونلا جامدنالا نم لصحت سمشلا ٌةقاط : قوف

 رحبلا ءام نم هيلع لوصحلا نكي يوونلا جامدنالاب
 رحبلا ءامب ىَطعُم ةيضرألا ٍةرْكلا عابرأ َةَلالث براقي ام نإ : تحت
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